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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/1416/2017, de 16 de juny, per la qual es modifiquen la Resolució EMC/1082/2017, de 17 de
maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per donar suport a les activitats dels grups de
recerca (SGR) i la Resolució EMC/1164/2017, de 24 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per
donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) (ref. BDNS 347998).
La Resolució EMC/1082/2017, de 17 de maig, aprova les bases reguladores dels ajuts per donar suport a les
activitats dels grups de recerca (SGR).
La Resolució EMC/1164/2017, de 24 de maig, obre la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels
grups de recerca (SGR) (ref. BDNS 347998).
Pel que fa a les baixes de les persones coordinadores dels grups de recerca emergents (GRE) inicialment es
van contemplar només les baixes de maternitat i en canvi, no foren contemplades les baixes de llarga duració
per malaltia. Aquest fet pot suposar un perjudici per a diferents persones coordinadores i arran d'una petició
general presentada al respecte, s'ha considerat proposar una modificació en el redactat de les bases i de la
posterior convocatòria.
De la mateixa manera, pel que fa al període de justificació, per facilitar els tràmits propis en aquest període,
s'ha considerat que els grups reconeguts en el marc de la convocatòria SGR 2014 no hauran de presentar cap
justificació. D'aquesta manera, és necessari modificar el redactat de la convocatòria.
L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat
de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions,
així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat al president o la presidenta de la Comissió Executiva
d'Ajuts de Recerca (CEAR) en data 5 de desembre de 2002.
Tenint en compte les consideracions anteriors;

Resolc:

1. Modificar el redactat de la base 4, lletra c) de la Resolució EMC/1082/2017, de 17 de maig, per la qual
s'aproven les bases reguladores dels ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR), en el
següent sentit:
“c) Grups de recerca emergents (GRE): grups de recerca amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb
potencial per esdevenir grups de recerca de referència consolidats en el seu àmbit en el període de la
convocatòria. Un grup de recerca només pot tenir la condició d'emergent durant el període d'una convocatòria.
No poden tornar a presentar-se com a GRE en futures convocatòries. Aquesta modalitat es refereix a grups de
recerca nous liderats per investigadors amb una trajectòria científica màxima de 12 anys (des de la lectura de
la tesi doctoral) o que s'hagin incorporat com a personal investigador al sistema català durant els darrers
quatre anys. En cas que la persona coordinadora hagi gaudit d'una baixa per maternitat o d'una baixa per
incapacitat temporal de durada igual o superior a 6 mesos durant aquests darrers 12 anys, el període de la
trajectòria científica màxima serà de 13 anys. Aquest període s'ampliarà en un any més per cadascuna de les
baixes per maternitat justificables i per cadascuna de les baixes per incapacitat temporal justificades, de
durada igual o superior a 6 mesos, gaudides durant els darrers 12 anys.”

2. Modificar el redactat dels articles 4, apartat c); 6.3, apartat a); 7.3, apartat a) i 13.4 de la Resolució
EMC/1164/2017, de 24 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels
grups de recerca (SGR) (ref. BDNS 347998) en el següent sentit:

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7395 - 21.6.2017
CVE-DOGC-A-17170035-2017

Article 4, apartat c):
“c) Grups de recerca emergents (GRE): grups de recerca amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb
potencial per esdevenir grups de recerca de referència consolidats en el seu àmbit en el període de la
convocatòria. Un grup de recerca només pot tenir la condició d'emergent durant el període d'una convocatòria.
No poden tornar a presentar-se com a GRE en futures convocatòries. Aquesta modalitat es refereix a grups de
recerca nous liderats per investigadors amb una trajectòria científica màxima de 12 anys (des de la lectura de
la tesi doctoral) o que s'hagin incorporat com a personal investigador al sistema català durant els darrers
quatre anys. En cas que la persona coordinadora hagi gaudit d'una baixa per maternitat o d'una baixa per
incapacitat temporal de durada igual o superior a 6 mesos durant aquests darrers 12 anys, el període de la
trajectòria científica màxima serà de 13 anys. Aquest període s'ampliarà en un any més per cadascuna de les
baixes per maternitat justificables i per cadascuna de les baixes per incapacitat temporal justificades, de
durada igual o superior a 6 mesos, gaudides durant els darrers 12 anys.”
Article 6.3, apartat a):
“a) Composició del grup: els GRE han d'estar formats per un mínim de tres membres, un dels quals ha de ser
doctor vinculat estatutàriament o contractualment a la plantilla d'una universitat o centre de recerca, a temps
complet i en actiu. Un membre doctor a temps complet ha d'assumir la coordinació del grup i ha d'haver
obtingut el títol de doctor com a màxim en els darrers 12 anys. Els contractes ICREA o els contractes del
programa Ramón y Cajal, o bé els contractes postdoctorals com els programes Beatriu de Pinós, Juan de la
Cierva, Marie Skłodowska-Curie o similars amb una durada mínima de dos anys s'equipararan a contractes a
dedicació completa. Poden assumir la coordinació dels GRE, els investigadors que s'hagin incorporat al sistema
universitari i de recerca català durant els darrers quatre anys, malgrat que faci més de 12 anys que hagin
obtingut el doctorat. En cas que la persona coordinadora hagi gaudit d'una baixa per maternitat o d'una baixa
per incapacitat temporal de durada igual o superior a 6 mesos durant aquests darrers 12 anys, el període de la
trajectòria científica màxima serà de 13 anys. Aquest període s'ampliarà en un any més per cadascuna de les
baixes per maternitat justificables i per cadascuna de les baixes per incapacitat temporal justificades, de
durada igual o superior a 6 mesos, gaudides durant els darrers 12 anys.”
Article 7.3, apartat a):
“a) Composició del grup de recerca: els GRE han d'estar formats per un mínim de tres membres, un dels quals
ha de ser doctor o doctora vinculat estatutàriament o contractualment a la plantilla d'una universitat o centre
de recerca, a temps complet i en actiu. El membre doctor a temps complet ha d'assumir la coordinació del grup
i ha d'haver obtingut el títol de doctor com a màxim en els darrers 12 anys. Els contractes ICREA y del
programa Ramón y Cajal, o els contractes postdoctorals dels programes Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva,
Marie Skłodowska-Curie o altres contractes similars amb una durada mínima de dos anys, s'equipararan a
contractes a dedicació completa. Poden assumir la coordinació del grup de recerca els investigadors que s'hagin
incorporat al sistema universitari i de recerca català durant els darrers quatre anys, malgrat que faci més de 12
anys que hagin obtingut el doctorat. En cas que la persona coordinadora hagi gaudit d'una baixa per
maternitat o d'una baixa per incapacitat temporal de durada igual o superior a 6 mesos durant aquests darrers
12 anys, el període de la trajectòria científica màxima serà de 13 anys. Aquest període s'ampliarà en un any
més per cadascuna de les baixes per maternitat justificables i per cadascuna de les baixes per incapacitat
temporal justificades, de durada igual o superior a 6 mesos, gaudides durant els darrers 12 anys.”
I finalment, l'article 13.4:
“13.4 Els grups reconeguts i els reconeguts i finançats en el marc de la convocatòria SGR 2014 que es
presentin a l'opció d'avaluació científica d'aquesta convocatòria no han de presentar la justificació científica del
grup SGR 2014 que es preveia a la base 20 de la Resolució ECO/2663/2013, de 12 de desembre, per la qual
s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca, i per
tant queden exempts d'aquesta obligació, atès que l'annex al formulari per a la convocatòria 2017-2019
reporta les activitats del grup d'aquest període. Els grups que no es presentin a l'opció d'avaluació científica sí
que han de presentar la memòria científica corresponent a l'SGR 2014. Els grups reconeguts en el marc de la
convocatòria SGR 2014 no hauran de presentar cap justificació. En tots els casos, els grups finançats, han de
presentar la justificació econòmica corresponent.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs
potestatiu de reposició davant del president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR)
en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé un recurs contenciós administratiu davant del
jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos des de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de
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13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 16 de juny de 2017

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)
Francesc Subirada i Curcó
President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

(17.170.035)
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